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 چکیده
 تیحما نیدر رابطه ب لیتحص-انوادهخ-تعارضات نقش کار اینقش واسطه یهدف پژوهش حاضر، بررس

 337تعداد  بود. یپژوهش، همبستگ نیبود. طرح ا یلیتحص یفرسودگ یهامرتبط با نقش و مؤلفه یاجتماع
 لیبه تحص غولشو مشهد م شابورین یشهرها یهامتأهل، مادر و شاغل که در دانشگاه ینفر از زنان دانشجو

 یفرسودگ یاههیپژوهش عبارت بودند از س یانتخاب شدند. ابزارها 1396-97 یلیبودند، در سال تحص
ا نقش )زو مرتبط ب یاجتماع تیحما اسی(، مق2015 سک،یسائوسیزانثوپولوب و ت سا،یاولدنبرگ )ر یلیتحص

(. با استفاده از روش 2013)زو و سانگ،  لیتحص-دهخانوا-تعارضات نقش کار اسی( و مق2013و سانگ، 
 یمفهوم یه الگونشان داد ک ریمس لیتحل جینتا ،یسازخودگردان ندیو فرا یینماحداکثر درستبرآورد 

 م،یمستق ریقش تأثمرتبط با ن یاجتماع تیحما هایمؤلفه. دارد هابا داده یپژوهش برازش مطلوب یشنهادیپ
 یبر خستگ داریو معن یمنف م،یمستق ریدانشگاه تأث یت از سویداشتند. حما تیمشغولبر عدم داریو معن یمنف

واده و خان یاز سو تیحما نیدر رابطه ب لیتحص-انوادهخ-نشان داد که تعارضات نقش کار جیداشت. نتا
مرتبط  یاجتماع تیحما یهامؤلفه نی(. از بp > 05/0دارد ) یانقش واسطه ،یلیتحص یفرسودگ یهامؤلفه

منجر به  ل،یتحص-انوادهخ-کاهش سطح تعارضات نقش کار قیخانواده از طر یسواز  تیبا نقش، حما
 .شودیشاغل م-مادر-زن متأهل انیدانشجو یلیتحص یکاهش فرسودگ
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 ل،یحصت-خانواده-مرتبط با نقش، تعارضات نقش کار یاجتماع تیحما ،یلیتحص یفرسودگ :هاکلیدواژه

 .زنان

 مقدمه

رو، آیند. ازاینحساب میآن جامعه به ریزان آیندهدانشجویان در هرکشوری، مدیران و برنامه
که آنان از توجه به مسائل آنان نقش مهمی در سالمت جامعه خواهد داشت. درصورتی

ها خواهد بود بلکه تنها این موضوع متوجه خود آنبهداشت روانی برخوردار نباشند، نه
گی نوجوانان و توجه به اهمیت نقش تحصیل در زندسالمت جامعه نیز به خطر خواهد افتاد. 

های شخصیتی، تحصیلی، اجتماعی و انگیزشی این گروه از افراد، جوانان و شناسایی ویژگی
(. در این راستا، دور از ذهن نیست دانشجویانی که 1395ضروری است )کریمی دهناشی، 

گویی به توجهی را به پاسخبایست زمان و انرژی قابلزمان، شاغل و نیز متأهل هستند، میهم
های خانوادگی طالبات محل کارشان و همچنین رفع مسائل و مشکالت مربوط به نقشم

ای اختصاص دهند؛ بنابراین، توجه به بهداشت روانی در این قشر از دانشجویان، اهمیت ویژه
-؛ اولیر2018، 1دارد. این موضوع اخیراً موردتوجه پژوهشگران مختلف )ازجمله آندراد

؛ رجبی، 2015، 5؛ ترائوتنر2016؛ 4؛ کرمر2016، 3؛ زو و سانگ2017، 2ماالتر و فوکراولت
 ( قرار گرفته است.1396پور، زاده و تقیسیاح طرف

های جدی در حوزه تحصیل که امروزه موردتوجه پژوهشگران قرار دارد، یکی از نگرانی
 (.2015، 7ریسا، زانثوپولوب و تسائوسیسسک؛ 1393است )کارگر،  6فرسودگی تحصیلی

طور مداوم در معرض شناختی مزمن از سوی فردی است که بهفرسودگی یک واکنش روان
(. فرسودگی در ابتدا تحت عنوان فرسودگی شغلی 2012، 8استرس قرار دارد )بالنچ وآالجا

(، 2008) 9موردتوجه پژوهشگران قرار گرفت. باتوجه به نظر مسلش، شائوفلی و لیتر
شود. کرد، بدبینی و خستگی فیزیکی و ذهنی مشخص میهای کاهش عملفرسودگی با نشانه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Andrade, C. 
2. Ollier-Malaterre, A., & Foucreault, A. 
3. Xu, L., & Song, R. 
4. Kremer, I. 
5. Trautner, A. 
6. education burn-out 
7. Reisa, D., Tsaosisc, D., & Xanthopouloub, L. 
8. Blanch, A., & Alaja, A. 
9. Liter, M. P. 
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(، فرسودگی شامل سه بعد در 2015؛ به نقل از ریسا و همکاران، 1981از دیدگاه مسلش )
 .3و کاهش موفقیت شخصی 2، زوال شخصیت1نظر گرفته شد: خستگی هیجانی

ختار های دانشجویان به ساکند که ساختار فعالیتشواهدی از این فرضیه حمایت می
اند، ( اشاره کرده2015که ریسا و همکاران )ها شباهت دارد. چنانهای بسیاری از حرفهفعالیت

هایی که دانشجو در آن مشارکت دارد و نیز خصایص تکالیفی جا که ساختار فعالیتاز آن
ها است، شباهت زیادی با امور شغلی کارکنان دارد، برخی از که او مجبور به انجام آن

ران به مطالعه فرسودگی در دانشجویان گرایش پیدا کردند. در بافت تحصیلی، پژوهشگ
حالتی از خستگی ذهنی و هیجانی است که حاصل نشانگان استرس مزمن فرسودگی تحصیلی 

باری نقش، فشار و محدودیت زمانی و فقدان منابع الزم برای انجام دادن وظایف مانند گران
تانر، اوجاروی، -؛ توپینن2001، 4اکر و ناچرینر و شائوفلیو تکالیف محوله است )دمروتی، ب

فرسودگی در تحصیل یک مشکل شناخته شده در بخش (. 2005، 5وانانن، کالیمو و جاپانن
آموزشی است که گاهی اوقات با عواقب شدید مانند کاهش کارایی، ابتکار عمل و خالقیت 

(. 2016، 6هلیچ و دیواس و رایلیشود )بیسارت، فروو افزایش رد شدن و غیبت همراه می
هایی مانند حضور عوامل مختلفی در ایجاد فرسودگی تحصیلی دخیل است که شامل فعالیت

در کالس، نوشتن مقاله، مطالعه و امتحان، فشارهای مختلف اقتصادی، فردی و اجتماعی، 
، تردید در ایها، انتظارات شغلی و حرفههای مربوط به تعامل با اساتید و همکالسیچالش

( و عدم تناسب بین منابع 2011، 7ی کاری )به نقل از مونتامورد مفید بودن مطالعات و آینده
های انطباق با انتظار های تحصیلی دانشجو همچون انگیزش و راهبردو عوامل مرتبط با فعالیت

کر ( متذ2015( است. ریسا و همکاران )2012، 8موفقیت در محیط تحصیلی )شین، لی و کیم
اند این احتمال وجود دارد که عوارض فرسودگی تحصیلی در زمانی که فرد وارد دنیای شده

چنان باقی مانده باشد. در این راستا، دیربای، توماس، هانتینگتن، ای شده است، همحرفه
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1. emotional exhaustion 
2. depersonalization 
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4. Demerouti, E., Bakker, A. B., Nachreiner, E., & Schaufeli, A. B. 
5. Toppinen-Tanner, S., Ojaarvi, A., Vaananen, A., Kalimo, R., & Jappinen, P. 
6. Beausaert, S., Froehlich, D. E., Devos, C., & Riley, P. 
7. Monta, G. B. 
8. Shin, H., Lee, J., & Kim, B. 
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( شواهدی ارائه 1396؛ به نقل از لرکی، غفاری و باعزت، 2006) 1الوسن، نووتنی و همکاران
دهد فرسودگی شغلی ممکن است فرایندی باشد که ریشه در دوران نشان میکردند که 

ویژه ی پدیده فرسودگی در دانشجویان دانشگاه بهرو، مطالعهدانشجویی فرد داشته باشد. ازاین
 رسد.دانشجویان شاغل و متأهل، بسیار حائز اهمیت به نظر می

تعریف فرسودگی در کارکنان، ها، فرسودگی در دانشجویان، همتا با در غالب پژوهش
بعدی شامل احساس خستگی ناشی از مطالبات تحصیل، نوعی -عنوان یک نشانگان سهبه

گیرانه و بدگمانانه همراه با حذف نگرانی و عالقه به امور مربوط به تحصیل و نگرش کناره
زعم ریسا و کاهش کارآمدی فردی در برابر ملزومات تحصیلی تعریف شده است. به

رغم این واقعیت که مطالعات بسیاری در مورد فرسودگی تحصیلی (، علی2015اران )همک
ها، در گیری این سازه توجه نشده است. از نظر آنطور دقیق به اندازهصورت گرفته است، به

یابی زمینه-ی فرسودگی مسلشاغلب مطالعات، فرسودگی تحصیلی از طریق انطباق سیاهه
گیری قرار گرفته است و ساختار سه تحصیلی، مورداندازه ( با بافتGS-MBI) 2عمومی

های دانشجویی موردحمایت قرار نگرفته است. اشکال طور کامل در نمونهعاملی آن به
طور خودکار چنین فرض شده که مفهوم فرسودگی بین کارکنان و اساسی این است که به

حال این فرض را موردحمایت هی تجربی تابکه هیچ مطالعهدانشجویان یکسان است، درحالی
 MBI-GSسنجی کفایت روانقرار نداده است. از این گذشته، برخی پژوهشگران نسبت به

(. در پژوهش 2015؛ به نقل از ریسا و همکاران، 2006، 3اند )شیرام و مالرندنیز انتقاد کرده
این گیری فرسودگی استفاده شد. در سازی جدید برای اندازهحاضر از یک مفهوم

)جسمانی، عاطفی و شناختی( و عدم  4سازی، فرسودگی از طریق دو مؤلفه خستگیمفهوم
های اصلی الگوی (. طبق فرضیه2015کاربردپذیر شده است )ریسا و همکاران،  5مشغولیت
(، خصایص نوع تحصیلی که دانشجویان 2001)دمروتی و همکاران،  6منابع کار-مطالبات

گذار احساسات مبتنی بر خستگی )به سبب تواند بنیاند، میدانشگاهی با آن روبرو هستن
طور گیری )به سبب فقدان منابع( گردد. بهی مطالبات تحصیلی( و کنارهیافتهسطوح افزایش
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1. Dyrbye, M. R., Thomas, L. N., Huntington, J. L., Lawson, K. L., Novotny, P. J., et 
al. 
2. Maslach Burnout Inventory-General Survey 
3. Shirom, A., & Melarned, S. 
4. exhaustion 
5. disengagement 
6. job demands-resources model 
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تر، دانشجویان دانشگاه مجبور هستند با مطالباتی در سطوح باالی شناختی )برای اختصاصی
ها و امتحانات، کار کردن روی مقاالت( رای کالسنمونه، مطالعه با حجم باال، آماده شدن ب

ها( مواجه باشند که منابع انرژی ها و ضرب العجلو یا کمی )برای نمونه، محدودیت فرجه
 (.1396گردد )لرکی و همکاران، دهد و منجر به خستگی میها را تقلیل میآن

یت اجتماعی، استرس (، عوامل متعددی مانند نارسایی حما2010) 1زعم ایکیز و ساکاربه
تواند باعث فرسودگی تحصیلی شود. های شخصیتی افراد میازاندازه و ویژگیبیش

زمان شاغل و متأهل نیز باشند، ممکن است پدیده فرسودگی را به ویژه اگر همدانشجویان به
این دلیل تجربه کنند که شرایط یادگیری، شغلی و خانوادگی برای آنان سطوح باالیی از 

کارهای کنارآمدن مؤثر با مشکالت را طلبد اما سازوکارهای حمایتی را که راهرا می تالش
اند که فقدان ( تأکید کرده2015که ریسا و همکاران )کند. چنانکند، مهیا نمیتسهیل می

هیجانی )برای نمونه، حمایت اجتماعی از سوی -منابع ابزاری )برای نمونه، مهار( یا اجتماعی
ر ارکان دانشگاه( ممکن است انگیزه دانشجویان را کاهش دهد و منجر به اساتید و سای

ها از تحصیل گردد. نتایج برخی از مطالعات )به نقل از درقایدی، گیری آنافزایش کناره
توانند بر فرسودگی اثر دهد که متغیرهای بیرونی مانند حمایت اجتماعی می(، نشان می1394

ریافت کارکنانی که سطوح باالتری از حمایت اجتماعی از ( د2014بگذارند. آریاپوران )
-کنند، سطح پایین فرسودگی و خستگی را تجربه میسوی همساالن و خانواده دریافت می

 وسیله حمایتتواند به(، فرسودگی می2016) 2کنند. طبق گزارش گونگ، زو و ولی
( و وو، لئو، سان، 2012) 3اماای کاهش یابد. همچنین، هامعنوان یک منبع مقابلهاجتماعی به

( نیز گزارش دادند که سطح باالی حمایت اجتماعی با میزان پایین 2014) 4ژائوکس و وانگ
شود که فرد (، منابع حمایتی موجب می1390بخش )زعم شهفرسودگی ارتباط دارد. به

(. 1390نفس و ارزشمند بودن کند )شه بخش، احساس مراقبت، موردعالقه بودن، عزت
شود؛ ( نیز دریافت که دریافت حمایت موجب تصور مثبت و پذیرش خود می1976) 5کوب

توان چنین فرض کرد که یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر فرسودگی، حمایت بنابراین می
رو، در پژوهش حاضر، با نگاه ویژه به وضعیت دانشجویان شاغل و اجتماعی است. ازاین
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1. Ikiz, F. E., & Cakar, F. S. 
2. Goong, H., Xu, L., & Li, C. Y. 
3. Hamama, L. 
4. Wu, H., Liu, L., Sun, W., Zhaox, X., Wang, J., & Wang, L. 
5. Cobb, S. 



 1398تان ، زمس40سال دهم، شمارة فصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی،        162

( تحت 2013ی حمایت اجتماعی که توسط زو و سانگ )سازمتأهل، نوع خاصی از مفهوم
)حمایت اجتماعی از سوی خانواده، حمایت  1عنوان حمایت اجتماعی مرتبط با نقش

اجتماعی از سوی سازمان محل کار و حمایت اجتماعی از سوی دانشگاه محل تحصیل( 
 است.بین برای فرسودگی تحصیلی فرض شده ای پیشعنوان سازهمعرفی شده است، به

های ها و وظایف در نقشهای انجام شده نشان داده است که تداخل مسئولیتپژوهش
خانواده یا -رزا بوده و فرد را دچار تعارض کارصورت بالقوه برای فرد فشامختلف، گاهی به

کند )کارگر، ناهماهنگی و ناسازگاری بین مطالبات شغلی و مطالبات زندگی خانوادگی می
صدرآباد،  مراد و خلیلی؛ عیسی2014، 2لس، مواوسکا، سندرزو فلچر؛ هسالم، فی1393
توان انتظار داشت که این تعارضات برای فردی که عالوه بر شاغل صورت، می(. در این1396

بودن و متأهل بودن، دانشجو نیز هست، نمود بیشتری داشته باشد و منجر به تعارضات 
(. نظریه کمبود 2014، 3ه و دانشگاه شود )اولسونای بین مطالبات محل کار، خانوادپیچیده

(، به این موضوع اشاره دارد که افراد دارای 2013، 4کارتیمنابع )به نقل از چنگ و مک
مقدار محدودی از منابع شخصی )زمان، انرژی، توجه( هستند که استفاده از این منابع منجر 

شود. از سوی دیگر، ها میر نقشهای سایبه وجود منابع کمتر برای رسیدگی به مسئولیت
زمانی که افراد دارای منابع شخصی کمتری باشند، بر اساس نظریه نقش )به نقل از زارعی، 

شوند که یک احساس دشواری در برآورده کردن تقاضاهای (، دچار فشار نقش می1398
ای نقش است. شایان توجه است که در همین راستا، برخی پژوهشگران از فقدان ابزاره

انتقاد  5تحصیل-خانواده-گیری دقیق و درست تعارضات نقش کارمناسب برای اندازه
( 2014اند. اولسون )( نیز بر این نکته تأکید کرده1396که رجبی و همکاران )اند. چنانکرده

اند. زو و سنجی مطلوبی انجام داده( اخیراً در این زمینه اقدامات روان2013و زو و سونگ )
تحصیل را در چارچوب یک الگوی سه -خانواده-(، تعارضات نقش کار2013سونگ )

-تحصیل با خانواده و تعارض خانواده-کار با تحصیل، تعارض کار-عاملی تعارض خانواده
 سازی کردند که در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفت.تحصیل با کار مفهوم
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1. role-related social support 
2. Haslam, D., Filus, A., Morawska, A., Sanders, M. R., & Fletcher, R. 
3. Olson, K. J. 
4. Cheng, B. H., & McCarthy, J. M. 
5. Work-Family-School Role Conflict 
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ان زن متمرکز شده است. در طور ویژه روی تعارضات نقش در دانشجویاین پژوهش، به
ها و کسب دانش بیشتر برای بهبود زندگی افراد در محیط ویکم، یادگیری مهارتقرن بیست

(. 2004، 1اقتصادی کنونی، بسیار حائز اهمیت شده است )کربی، بیور، مارتیز و گومز-رقابتی
ای کاری و هدر این میان، زنان نیز با دنبال کردن تحصیالت دانشگاهی، عالوه بر نقش

اند. در این وضعیت، خانواده، های مربوط به خانواده، نقش دانشجو را نیز بر عهده گرفتهنقش
ها شوند که هماهنگی تعارضات نقش مربوط به آنکار و تحصیل تبدیل به سه مسئله مهم می

(. 1395کند )سیاح طرف زاده، ها، اهمیت بسیاری پیدا میو عوارض ناهماهنگی این نقش
علت که اینهایی که زوجین هر دو شاغل هستند بهروزه در جهان، تعداد خانوادهام

های جنسیتی که ها و وظایف شغلی، خانوادگی و نگهداری کودکان، تنها به نقشمسئولیت
اند وابسته نیستند، افزایش پیدا کرده است. مشارکت زنان در نیروی طور سنتی تعریف شدهبه

های جنسیتی در حال بسط و توسعه (. نقش2005، 2)آیکان و اسکینکار رو به افزایش است 
اند و مردان هم ای روی آوردههای حرفهصورت فعال به تنشازپیش بههستند. زنان بیش

خصوص در حال، به(. با این2005، 3پردازند )هنسیهای خانوادگی میازپیش به نقشبیش
تغییرات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، موجب جدایی رسد که این فرهنگ ایرانی، به نظر نمی

دانند که پس از سپری کردن آخرین زن از وظایف سنتی خود شده باشد. هنوز زنان می
هایی چون مادری، داری در انتظارشان است. نقشهای سنتی و خانهساعات کار، نقش

کند، گینی میداری و پرستاری از اعضای خانواده همواره بر دوش زن سنهمسری، خانه
کند ای که حتی با فاصله گرفتن زن از خانه، نگرانی انجام وظایف او را رها نمیگونهبه

 (.1383)مقصودی و بستان، 
زمان دانشجو، شاغل و متأهل باشد، ممکن است دور از ذهن نیست زمانی که یک زن، هم

تعادل ایجاد کند و  نتواند بین انتظارات نقش و مطالبات شغلی، تحصیلی و خانوادگی خود
-ساالن نشان میتحصیل شود. تحقیقات در مورد بزرگ-خانواده-دچار تعارضات نقش کار

های مختلف، ممکن است موجب استرس )هامر، گریگزبای و دهد که تعارض مسئولیت
(، اثر نامطلوب بر 2005، 5(، افسردگی )راتل، والرند، سنگال و پروونچر1998، 4وودز
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که ( گردد. هنگامی2016( و فرسودگی )کرمر، 1998، 1)مارکل و فران عملکرد دانشگاهی
های متعدد هستند، اغلب این امر منجر به تحمل سطح باالی استرس افراد دارای مسئولیت

(، تأثیر منفی تعارضات 2018) 2ژو، دا، گیو و ژانگ (.2013کارتی، شود )چنگ و مکمی
زنان نسبت به  (،2006) 3مائومهزعم اما بهاند؛ نقش را بر سالمت روان زنان گزارش کرده

( نیز شواهدی در این 2016کنند. کرمر )را تجربه می مردان، سطح باالتری از تعارضات نقش
های خود را برای برآوردن نیازهای فرزندان مورد ارائه کرده است. زنان به طور مرتب برنامه

( 2000) 4بیانچی، مایکی، سایار و رابینسونکنند. در همین راستا، و همکاران خود تنظیم می
گزارش دادند که زنان پس از ازدواج در مقایسه با مردان، ساعت کار را در خانه افزایش 

دهند. بر این اساس، فرض دیگر این پژوهش، این است که سطوح باالی تعارضات نقش می
 ان دانشجو است.بین نمرات باالتر فرسودگی تحصیلی در زنتحصیل، پیش-خانواده-کار

ی الگویی ساختاری برای تبیین تأثیر ی پژوهش حاضر، ارائهدر همین راستا، اهداف ویژه
گر بود. با حمایت اجتماعی مرتبط با نقش بر فرسودگی تحصیلی از طریق متغیری واسطه

ها اشاره شد، در پژوهش حاضر فرض اساسی مرور مبانی نظری و شواهد پژوهشی که به آن
که حمایت اجتماعی مرتبط با نقش )حمایت اجتماعی از سوی سازمان محل کار،  این است

دانشگاه محل تحصیل و خانواده( بر کاهش فرسودگی تحصیلی دانشجویان زن متأهل و 
-خانواده-گر تعارضات نقش کارشاغل، تأثیر مثبت دارد و این تأثیر از طریق نقش واسطه

گر، در این پژوهش چنین فرض شده است که حمایت دیعبارتیتحصیل، قابل تبیین است. به
تحصیل، منجر به -خانواده-اجتماعی مرتبط با نقش، از طریق کاهش تعارضات نقش کار

( دریافتند که حمایت اجتماعی و 2016گردد. زو و سانگ )کاهش فرسودگی تحصیلی می
و بهزیستی  شناختی مرتبط با کارتحصیل بر بهزیستی روان-خانواده-تعارضات نقش کار

اند که خدمات حمایتی ممکن ها نشان دادهدار دارند. پژوهششناختی عمومی تأثیر معنیروان
زمان، بهتر پیش طور هماست به دانشجویان کمک کند تا زندگی کاری و تحصیلی خود را به

ند که اها نشان داده(. همچنین، یافته2015ترائوتنر، ؛ 2015، 5آریی، اسرینیواس و تنببرند )
تواند از طریق حمایت اجتماعی از سوی سازمان محل کار، کاهش خانواده می-تعارض کار
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( نیز دریافتند که اگر 1998هامر و همکاران )(. 2010، 1یابد )کارتسی، کولومبا و چیسلیری
که دانشجویان طوریدر یک دانشگاه، خدمات حمایتی برای دانشجویان در دسترس باشد به

کار نسبت به -تری از تعارض تحصیلیتی استفاده کنند، سطح پاییناز خدمات حما
کنند، وجود دارد. اسمعیلی، ساالری و بخشنده دانشجویانی که از خدمات استفاده نمی

( ردیافتند که حمایت از سوی خانواده و سرپرست کاری، از طریق کاهش تعارض 1394)
 گردد.می خانواده، منجر به کاهش فرسودگی شغلی کارکنان-کار

های حمایت های جدید از سازهسازیپژوهش حاضر با استفاده از ابزارهای مبتنی بر مفهوم
( 2015، (، فرسودگی تحصیلی )ریسا و همکاران2013اجتماعی مرتبط با نقش )زو و سانگ، 

( انجام شده است تا ضمن 2013ونگ، ستحصیل )زو و -خانواده-و تعارضات نقش کار
ها و آزمون این الگو در ساختاری چندمتغیری از روابط بین این سازه پیشنهاد یک الگوی

های هم فهم عنوان زمینهای ایرانی به جهت اهمیت ساختار و فرهنگ کشورها بهنمونه
(، اشکاالت وارد شده به ابزارهای 2017اران، ماالتر و همک-تعارضات نقش )اولیر

الگوی مفهومی کلی پژوهش  1باشد. شکل  های مرتبط قبلی را نداشتهگیری پژوهشاندازه
 دهد.حاضر را نشان می

 

 
 . الگوی مفهومی پژوهش1شکل 

 روش پژوهش
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1. Cortese, C. G., Colombo, L., & Chislieri, C. 

 تعارضات نقش

 حصیلت-انوادهخ-کار 

 فرسودگی تحصیلی
حمایت اجتماعی 

 مرتبط با نقش



 1398تان ، زمس40سال دهم، شمارة فصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی،        166

پژوهش حاضر در چارچوب یک طرح همبستگی از نوع تحلیل مسیر انجام شد. جامعه آماری 
های استان خراسان مطالعه شامل دانشجویان زن متأهل، مادر، شاغل و محصل در دانشگاهاین 

بود. با توجه به شرایط خاص افراد نمونه، ضرورت تأمین  1396-97رضوی در سال تحصیلی 
گیری های اولیه، نمونهحجم نمونه کافی و درک دشواری در پیدا کردن این افراد در بررسی

 . در این راستا، دو شهر نیشابور و مشهد و از هر شهر سه دانشگاه )دانشگاهاز دو شهر انجام شد
کاربردی شماره -آزاد اسالمی واحد نیشابور، دانشگاه پیام نور واحد نیشابور، دانشگاه علمی

نیشابور، دانشگاه پیام نور واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد و موسسه آموزش  1
های با آوری دادهطور تصادفی انتخاب شد. با هدف جمعهد( بهعالی آرمان رضوی مش

سال تحصیلی، ضمن دانشگاه در طول دو نیم 6کیفیت و دقیق، پژوهشگر با مراجعه به هر 
شاغل، ابزارهای آزمون را در اختیار -مادر-شناسایی و جلب همکاری دانشجویان متأهل

د برآورد حجم نمونه کافی، با توجه به های موجود در موررغم چالشایشان قرار داد. علی
نفری برای تحلیل عاملی تأییدی و الگوسازی معادالت  300مناسب بودن حجم نمونه حداقل 

ای (، نمونه2017، 2ولیس؛ دی2018، 1ساختاری از نظر برخی منابع )برای نمونه، کریازوس
ش مادی در پژوهش کنندگان بدون دریافت پادانفر انتخاب شد. تمامی شرکت 340شامل 

 337های ناقص، حجم نمونه به شرکت کردند. پس از حذف مقادیر دورافتاده و نیز پرسشنامه
ماه، سابقه زندگی  6ساعت در روز، سابقه کاری کمتر از  5وقت کمتر از نفر رسید. کار پاره
حرکتی و بیماری -سال، طالق یا زندگی جداگانه، معلولیت جسمی 3مشترک کمتر از 

 های خروج در نظر گرفته شد.کی مزمن، جزء مالکپزش

 ابزار پژوهش
ی فرسودگی تحصیلی ی فرسودگی تحصیلی اولدنبرگ: سیاههنسخه فارسی سیاهه

ی مثبت و منفی تشکیل شده گویه 16( از 2015ریسا و همکاران،  ؛S-OLBI) 3اولدنبرگ
گذاری هر گویه در یک نمرهروند. برای ارزیابی دو مؤلفه فرسودگی به کار می که است

شود. حداقل انجام می= خیلی مخالفم(  1= خیلی موافقم تا  4ای )طیف لیکرت چهار درجه
در این ابزار  آید.است که از جمع نمرات به دست می 64و حداکثر نمرات  16نمرات 
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ی خستگی )جسمانی، عاطفی و شناختی( و عدم مشغولیت فرسودگی از طریق دو مؤلفه
( و نسخه 2015سنجی نسخه اصلی )ریس و همکاران، شواهد روان بندی شده است.لفرمو

در این ( ابزار مذکور مورد تأیید گزارش شده است. 1396فارسی )لرکی و همکاران، 
پژوهش ساختار عاملی این ابزار از طریق تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفت و 

، 𝑥2 ،06/0 = RMSEA= 11/262ها داشت )با داده الگوی نهایی دوعاملی برازش مطلوبی
100 = DF ،01/0 > p ،90/0 = TLI ،89/0 = CFI ،62/2 = DF/𝑥2 .) ،در پژوهش حاضر

، 87/0ضریب آلفای کرونباخ برای کل سیاهه و دو مؤلفه خستگی و عدم مشغولیت به ترتیب 
 برآورد شد. 78/0و  80/0

)زو و  1مقیاس حمایت اجتماعی مرتبط با نقشمقیاس حمایت اجتماعی مرتبط با نقش: 
مقیاس )حمایت مرتبط با نقش از سوی گویه است که از سه زیر 9( دارای 2013سانگ، 

سازمان محل کار، حمایت مرتبط با نقش از سوی خانواده و حمایت مرتبط با نقش از سوی 
ای پنج درجه های آن بر اساس طیف لیکرتدانشگاه محل تحصیل( تشکیل شده است. گویه

زمان شود. ساختار عاملی، روایی همگذاری می= کامالً موافقم( نمره 5= کامالً مخالفم تا  1)
= آلفای کرونباخ( قابل قبول گزارش شده است )زو و  76/0و همسانی درونی این مقیاس )

 مقیاس حمایت اجتماعی مرتبط با نقشدر این پژوهش ساختار عاملی (. 2013/2016سانگ، 
از طریق تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفت و مدل نهایی سه عاملی برازش 

، DF ،001/0 > p ،96/0 = GFI ،93/0 = AGFI ،93/0 = TLI=  24) ها داشتمطلوبی با داده
95/0 = CFI ،62/0 = PNFI ،64/0 = PCFI ،062/0 = RMSEA ،25/58 = 𝑥2 ،42/2 = 

DF/𝑥2ها از و برای زیرمقیاس 75/0کرونباخ برای کل مقیاس  (. همچنین، ضریب آلفای
 به دست آمد. 83/0تا  69/0

-خانواده-مقیاس تعارضات نقش کارتحصیل: -خانواده-مقیاس تعارضات نقش کار
-گویه است که از سه زیرمقیاس )تعارض کار 10(، دارای 2013)زو و سانگ،  2تحصیل

خانواده با تحصیل( -تحصیل با کار و تعارض کار-تحصیل با خانواده، تعارض خانواده
= کامالً مخالفم تا  1ای )های آن بر اساس طیف لیکرت پنج درجهتشکیل شده است. گویه

-( مقیاس تعارضات نقش کار2013د. زو و سانگ )شوگذاری می= کامالً موافقم( نمره 5
دانشجوی زن پرستار و متأهل دارای وظایف والدینی اجرا  201تحصیل را روی -خانواده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 .The Role Related Social Support Scale 
2. Work-Family-School Role Conflicts Scale 
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ها، همسانی درونی ها ضمن گزارش مطلوب بودن برازش الگوی سه عاملی با دادهکردند. آن
-و برای تعارض کار 84/0 این مقیاس را با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای کل مقیاس

کار با -و تعارض خانواده 76/0تحصیل با کار، -، تعارض خانواده70/0تحصیل با خانواده، 
(، همبستگی مقیاس 2013گزارش کردند. طبق گزارش زو و سانگ ) 83/0تحصیل، 

دهنده ( نشانr ،001/0 >p=  36/0تحصیل با مقیاس افسردگی )-خانواده-تعارضات نقش کار
در این پژوهش ساختار عاملی مقیاس تعارضات نقش زمان مناسب این مقیاس بود. مروایی ه

تحصیل از طریق تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفت و مدل نهایی -خانواده-کار
 = 𝑥2 ،31 = DF ،001/0> p ،76/3 = 61/116) ها داشتسه عاملی برازش مطلوبی با داده

DF/𝑥2 ،94/0 = GFI ،89/0 = AGFI ،90/0 = TLI ،93/0 = CFI ،63/0 = PNFI ،64/0 = 

PCFI ،08/0 = RMSEA و برای  86/0(. همچنین، ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس
 .محاسبه شد 80/0تا  72/0ها از زیرمقیاس

های آمار توصیفی، از الگوسازی معادالت ها، عالوه بر شاخصجهت تحلیل داده
ر اساس برآورد حداکثر درست نمایی و فرآیند خودگران محور ب-ساختاری کواریانس

ی غیرمستقیم در الگو گری از طریق برآورد تأثیرات ویژهسازی، برای سنجش واسطه
استفاده  AMOS-20و  SPSS-22افزارهای آماری (، با استفاده از نرم2008، 1)پریچهر و هایز

ای ها به شکل دفترچهامهشد. روش اجرای پژوهش به این صورت بود که نخست، پرسشن
شناختی ای توضیح مختصری در مورد ماهیت روانتنظیم شد و در ابتدای آن طی نامه

ها و نیز داوطلبی بودن شرکت در پژوهش ارائه شد. سپس نامهپژوهش، محرمانه ماندن پاسخ
علمی ی پژوهش حاضر در کمیته کننده توزیع شد. پیشنهادهدفترچه سؤاالت بین افراد شرکت

 شناسی دانشگاه مازندران بررسی و تأیید شد.گروه روان

 هایافته
( بود )دامنه 94/5سال )انحراف معیار =  35/32کنندگان در این پژوهش میانگین سن شرکت

سال( بود.  25-3سال؛ دامنه:  03/9+  74/5سال(. متوسط طول مدت ازدواج ) 51-20سن = 
در سطح  16کارشناسی و % 49ی کاردانی، %کنندگان در دورهاز شرکت 35حدود %

از  13کارشناسی ارشد و دکتری مشغول به تحصیل بودند. از نظر توزیع شغل، %

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Preacher, K. J., & Hayes, A. F 
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کنندگان از شرکت 39، شغل کارمندی داشتند. حدود %87کنندگان، شغل آزاد و %شرکت
نیز  26% دارای سه فرزند و باالتر بودند. حدود 9دارای دو فرزند و % 26دارای یک فرزند، %

های ، میانگین و انحراف معیار نمره کل و مؤلفه1تعداد فرزند را اعالم نکردند. جدول 
تحصیل، حمایت اجتماعی مرتبط با شغل، فرسودگی تحصیلی -خانواده-تعارضات نقش کار

 دهد.ها را نشان میو ماتریس ضرایب همبستگی بین آن
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 یب همبستگی میان متغیرها. میانگین، انحراف معیار و ماتریس ضرا1جدول 
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ای و بازتولید شده را های کوواریانس نمونهکه میزان تفاوت ماتریس (𝑥2دو )از آزمون خی
(، برای برازش الگوی استفاده شد. ازآنجاکه آزمون 2010کند )قاسمی، گیری میاندازه

های دیگری (، شاخص1996، 1های با حجم بزرگ حساس است )استیونسدو به نمونهخی
( که بر مبنای تفاوت GFI) 3برازش، شامل شاخص نیکویی 2های مطلقاز جمله شاخص

های ها و کوواریانسطرف و واریانسشده ازیکهای مشاهدهها و کوواریانسواریانس
شده بر مبنای پارامترهای الگوی تدوین شده از طرف دیگر، قرار دارند )قاسمی، بینیپیش

رآورد ( و ریشه دوم میانگین مربعات خطای بCFI) 4های برازش تطبیقی(، شاخص1389
(RMSEAنیز مد نظر قرار گرفت. در مورد مقادیر شاخص ،) های برازش الگو، مقادیر باالتر

شده نیکویی برای شاخص برازش تطبیقی، شاخص نیکویی برازش و شاخص تعدیل 90/0از 
را برای  08/0(. مقدار کمتر از 2010، 5(، مطلوب گزارش شده است )برنAGFIبرازش )
 05/0آل آن را کمتر از اند، هرچند مقدار ایدهگزارش کرده قبولقابل RMSEAشاخص 

، میزان قابل 3یا  2ها، مقدار کمتر از (. طبق برخی گزارش1993، 6دانند )براون و کادکمی
برازش الگوی مفروض پژوهش (. 2001، 7دو نسبی است )اولمانقبولی برای شاخص خی

های سازی، شاخصگردان-و روش خود نماییحاضر، با استفاده از برآورد حداکثر درست
بین متغیرها از طریق شاخص عامل تورم  خطی(. هم1کلی مطلوبی را نشان داد )نمودار 

به طور  2dجا که مقادیر . از آن(VIF > 2( بررسی شد که نتایج مطلوب بود )VIF) 8واریانس
نیز مشکلی وجود نداشت. نتایج  9قابل تمایزی مجزا نبودند، از لحاظ دور افتادگی چندمتغیری

 ارائه شده است. 2های برازش و ضرایب استاندارد مستقیم در شکل مربوط به شاخص
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Stevens, J. 
2. absolute fit indices 
3. Goodness of Fit Index 
4. Comparative Fit Index 
5. Byrne, B. M. 
6. Browne, M. W., & Cudeck, R. 
7. Ullman. J. B. 
8. Variance Inflation Index 
9. multivariate outliers 
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*p < 0.05, **p < 0.01 

. الگو و ضرایب استاندارد مستقیم الگوی مفهومی روابط میان حمایت اجتماعی مرتبط با 2شکل 
 تحصیل و فرسودگی تحصیلی-خانواده-نقش، تعارض کار

RMSEA = 065/0, TLI = 95/0, CFI = 98/0, GFI = 98/0, AGFI = 94/0, 

p < 01/0,x2/df = 40/2,x2 = 01/24 

دهد، حمایت اجتماعی از سوی سازمان محل کار نشان می 2گونه که اطالعات شکل همان
( تأثیر مستقیم و منفی دارد. حمایت اجتماعی از سوی β ،01/0 > p=  -10/0بر خستگی )

کار با -(، تعارض خانوادهβ ،01/0 > p=  -39/0تحصیل با خانواده )-خانواده بر تعارض کار
( و β ،01/0 > p=  -54/0تحصیل با کار )-(، تعارض خانوادهβ ،01/0 > p=  -30/0تحصیل )

م و منفی دارد. حمایت اجتماعی از سوی ( تأثیر مستقیβ ،01/0 > p=  -19/0مشغولیت )عدم
، β=  -20/0مشغولیت )( و عدمβ ،01/0 > p=  -12/0دانشگاه محل تحصیل بر خستگی )

01/0 > p11/0تحصیل با خانواده بر خستگی )-( تأثیر مستقیم و منفی دارد. تعارض کار  =β ،
05/0 > p12/0بر خستگی ) کار با تحصیل-( تأثیر مستقیم و مثبت دارد. تعارض خانواده  =β ،
05/0 > p.خستگی تحصیل با کار بر -در نهایت، تعارض خانواده ( تأثیر مستقیم و مثبت دارد
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(40/0  =β ،01/0 > pو عدم )( 39/0مشغولیت  =β ،01/0 > p.تأثیر مستقیم و مثبت دارد )  در
 برآورد ضرایب غیرمستقیم و ضرایب کل مسیرهای الگو گزارش شده است. 2جدول 

-ای روابط بین تعارضات نقش کار. ضرایب استاندارد غیرمستقیم و کل الگوی واسطه2جدول 
 تحصیل، حمایت اجتماعی مرتبط با نقش و فرسودگی تحصیلی-خانواده

 اثر کل اثر غیرمستقیم متغیر 
   بین مالکپیش 

 -39/0  تحصیل با خانواده-تعارض کار حمایت اجتماعی از سوی خانواده

 -54/0  تحصیل با کار-تعارض خانواده اجتماعی از سوی خانوادهحمایت 

 -30/0  کار با تحصیل-تعارض خانواده حمایت اجتماعی از سوی خانواده

 -29/0 -29/0 خستگی حمایت اجتماعی از سوی خانواده

 -40/0 -21/0 مشغولیتعدم حمایت اجتماعی از سوی خانواده

 -12/0  خستگی حمایت اجتماعی از سوی دانشگاه

 -19/0  مشغولیتعدم حمایت اجتماعی از سوی دانشگاه

حمایت اجتماعی از سوی سازمان 
 محل کار

 -10/0  خستگی

 11/0  خستگی تحصیل با خانواده-تعارض کار

 40/0  خستگی تحصیل با کار-تعارض خانواده

 39/0  مشغولیتعدم تحصیل با کار-تعارض خانواده

 12/0  خستگی با تحصیل کار-تعارض خانواده

 دار هستند.معنی p > 05/0یادداشت: ضرایب در سطح 

( نشان داد که ضریب تأثیر غیرمستقیم 2سازی )جدول گردان-های حاصل از روش خودیافته
( β ،36/0- _ 22/0-: CI ،001/0 > p=  -29/0حمایت اجتماعی از سوی خانواده بر خستگی )

(، منفی بود. الگوی پیشنهادی β ،28/0- _ 15/0-:CI ،001/0 > p=  -21/0مشغولیت )و عدم
از واریانس تعارض  10تحصیل با خانواده، %-از واریانس تعارض کار 15پژوهش حاضر، %

از واریانس  34تحصیل با کار، %-از واریانس تعارض خانواده 29کار با تحصیل، %-خانواده
 مود.مشغولیت را تبیین ناز واریانس عدم 40خستگی و %
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 گیریبحث و نتیجه
هدف از این پژوهش، آزمون یک الگوی مفهومی چندمتغیری برای بررسی تأثیرات 

ی بین حمایت اجتماعی مرتبط با تحصیل در رابطه-خانواده-ای تعارضات نقش کارواسطه
ها حاکی از نقش و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان زن متأهل، مادر و شاغل بود. یافته

های پژوهش حاضر، ها بود. بر اساس یافتهمطلوب الگوی مفهومی پیشنهادی با دادهبرازش 
های توان گفت که حمایت اجتماعی مرتبط با نقش منجر به کاهش مؤلفهطورکلی میبه

تر، حمایت از سوی سازمان خانواده، محل کار و طور جزئیگردد. بهفرسودگی تحصیلی می
بین، حمایت از های فرسودگی تحصیلی دارد. دراینبر مؤلفه دانشگاه، تأثیر مستقیم و منفی

طور غیرمستقیم و از طریق مشغولیت، بهسوی خانواده، عالوه بر تأثیر مستقیم بر کاهش عدم
های فرسودگی تحصیلی تأثیر تحصیل، بر کاهش مؤلفه-خانواده-کاهش تعارضات نقش کار

 دارد.
مرتبط با نقش بر فرسودگی تحصیلی با نتایج تأیید فرضیه تأثیر منفی حمایت اجتماعی 

؛ وو و همکاران، 2014؛ آریاپوران، 2012؛ هامام، 2010های گذشته )ایکیز و ساکار، پژوهش
؛ گونگ و 2015؛ ریسا و همکاران، 2015ترائوتنر، ؛ 2015آریی و همکاران، ؛ 2014

جا تبیین کرد از آن توان چنین(، همسو است. با مرور تحقیقات پیشین، می2016همکاران، 
ای )گونگ و عنوان نوعی منبع مقابلهزعم پژوهشگران قبلی، حمایت اجتماعی بهکه به

کند و منجر به ( عمل می1976( و عامل محافظ در برابر استرس )کوب، 2016همکاران، 
بخش، شناختی همچون شور و اشتیاق و احساس موردعالقه بودن )شههای روانافزایش سازه

شناختی )زو و ( و سالمت روان و بهزیستی روان1976(، تصور مثبت از خود )کوب، 1390
سازد تا کمتر دچار خستگی ناشی از مطالبات شود، دانشجویان را قادر می( می2016سانگ، 

رو، زمانی که یک مادر شاغل و مشغولیت و رهاسازی تکالیف شوند. ازاینتحصیلی و عدم
ها مواجه است، افرادی هایی که با آنته باشد که در برابر چالشدانشجو، این ادراک را داش

گاه او هستند و آمادگی حمایت از او را در خانواده، محل کار و دانشگاه، پشتیبان و تکیه
 دارند، تمرکز و نیروی بیشتری برای پیشبرد امور تحصیلی خواهد داشت.

-فرسودگی تحصیلی با پژوهش تحصیل بر-خانواده-تأیید فرضیه تأثیر مثبت تعارض کار

؛ 2013کارتی، ؛ چنگ و مک1998؛ مارکل و فران، 2005راتل و همکاران، های گذشته )
های قبلی و نیز های پژوهشهمسو است. بر اساس یافته( 2018ژو و همکاران، ؛ 2016کرمر، 
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ودیت منابع ها اشاره شد، تداخل محدنقش که به آن کمبود منابع و نظریه با عنایت به نظریه
های مختلف، منجر به ها و مسئولیتفردی ازجمله زمان، انرژی و توجه با مطالبات نقش

سازی مناسب میان ها، ضعف در مرزبندی و یکپارچهناتوانی فرد در تقسیم منابع بین نقش
شود شناختی ناشی از آن میهای روانها و در نتیجه تعارضات نقش و آسیبمطالبات نقش

 توان به فرسودگی اشاره کرد.ارض آن میکه از عو
فرضیه اساسی و چندمتغیری پژوهش حاضر این بود که حمایت اجتماعی مرتبط با نقش، 

های فرسودگی تحصیل، منجر به کاهش مؤلفه-خانواده-از طریق کاهش تعارضات نقش کار
ی این پژوهش، هاکه اشاره شد، طبق یافتهگردد. چنانتحصیلی در مادران شاغل و دانشجو می

تحصیل و متعاقب -خانواده-تنها حمایت از سوی خانواده منجر به کاهش تعارضات نقش کار
های فرسودگی تحصیلی در مادران شاغل و دانشجو شد. هرچند پژوهشی یافت نشد آن مؤلفه

های موردنظر پژوهش حاضر برازش کرده باشد، این یافته، که الگوی مشابهی را با مفهوسازی
؛ 2015؛ آریی و همکاران، 2010کارتسی و همکاران، های قبلی )ی پژوهشعی با یافتهنوبه

( همسو است. در فرهنگ ایرانی، اسمعیلی و همکاران 2016؛ زو و سانگ، 2015ترائوتنر، 
( دریافتند که حمایت از سوی خانواده و سرپرست کاری، از طریق کاهش تعارض 1394)

گردد. ده با کار، منجر به کاهش فرسودگی شغلی کارمندان میکار با خانواده و تعارض خانوا
ی موردمطالعه، مرد بودند. نمونه 80البته جامعه آماری پژوهش ایشان، افراد کارمند بود و %

دور از ذهن نیست که یک محیط حمایتی از سوی خانواده از طریق ایجاد منابع عاطفی، 
اند، ها اشاره شد تأکید کردهای که به آنتههای گذشکه پژوهشابزاری و اطالعاتی، چنان

نفس و تمرکز کافی برای ایجاد نفس، اعتمادبهشناختی، عزتمنجر به افزایش بهزیستی روان
گیری عنوان یک نتیجهشود. بهها در فرد میتعادل بین مرزبندی و یکپارچگی مطالبات نقش

زنان شاغل، متأهل، مادر و دانشجو، توان گفت در های پژوهش حاضر میکلی، بر اساس یافته
که تحت تأثیر تحصیل و فرسودگی تحصیلی، بیش از آن-خانواده-تعارضات نقش کار

حمایت از سوی سازمان محل کار و دانشگاه محل تحصیل باشد، از منابع حمایتی خانواده 
باشند  کنندهگردد. ممکن است مسائل فرهنگی و جنسیتی در تبیین این یافته کمکمتأثر می

های ها، اهمیت توجه به سازههای بیشتری است. درمجموع، این یافتهکه مستلزم انجام پژوهش
شناسی خانواده ازجمله کارکرد خانواده، کیفیت های مشاوره و روانمربوط به حوزه
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دست را در جلوگیری از تعارضات نقش و زناشویی، عدالت زناشویی و مواردی ازاین
 دهد.تحصیلی این دسته از دانشجویان، نشان می متعاقب آن فرسودگی

ی آماری، هایی ازجمله جامعههای پژوهش حاضر، توجه به محدودیتیافتهدر تعمیم
ها گیری سازهکاغذی در اندازه-گزارشی مداد-گیری غیر احتمالی و روش خودروش نمونه

ها در یک مقطع ش، دادهاهمیت دارد. عالوه بر این موارد، باید متذکر شد که در این پژوه
توانند این مند به این حوزه پژوهشی، میزمانی خاص به دست آمد. پژوهشگران عالقه

تر و در هر دو جنس زن و مرد اجرا کنند. همچنین، اجرای پژوهش را در جوامع بزرگ
های عمیق با مادران شاغل و دانشجو با سطوح فرسودگی های کیفی و انجام مصاحبهپژوهش

تواند توجهی به دست دهد. نتایج پژوهش حاضر میتواند نتایج جالبلی مختلف، میتحصی
سازی روابط ها و غنیها به جهت تأکید بر اهمیت آموزش خانوادهها و دانشگاهبرای سازمان

، در کاهش سطح تعارضات نقش و فرسودگی طورکلی اعضای خانوادههمسران و به
که مورداشاره قرار متأهل، کاربرد داشته باشد. چنان تحصیلی دانشجویان مادر، شاغل و

( و کرمر 2006(، مائومه )2000های پژوهشی قبلی از جمله بیانچی و همکاران )گرفت، یافته
 اند.( بر تجربه سطح باالتری از تعارضات نقش در زنان تأکید کرده2016)
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